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ส่วนที่ 1   
 
 
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีท าการวิจัยซึ่ง
เป็นภารกิจหลักที่ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ทางวิชาการยิ่งขึ้น วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีจึงก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
 
1. ลักษณะโครงกำรวิจัย 
 โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน หมายถึง การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นการแสวงหาค าตอบ หรือความรู้
ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

1.2 งานวิจัยประยุกต์ หมายถึง การวิจัยที่น าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์หรือการต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้ หรือการวิจัยที่มีกระบวนการ
ปฏิบัติทดลอง หรือกึ่งทดลอง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่า งเป็น
รูปธรรม หรือการวิจัยแบบบูรณาการที่มีลักษณะการผสมผสานองค์ความรู้ในหลากหลายสาขา เพ่ือให้เกิดงานวิจัย
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการสู่ชุมชน และพัฒนา
ประเทศ 

1.3 งานวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยที่มีลักษณะการผสมผสานองค์ความรู้ในกระบวนวิจัยมี
การปฏิบัติ ทดสอบ น าร่อง โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยกับองค์กรหรือชุมชนเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในรูปแบบของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และมีการน าผลของการวิจัยไปถ่ายทอดสู่องค์กรหรือชุมชนให้
มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 

1.4 งานวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยเพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน รวมทั้งการสร้าง
สารสนเทศจากฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา บุคลากร นักศึกษา อาคาร   สถานที่  
การเงิน ฯลฯ 

1.5 งานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยเพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหา หรือเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 

กำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยวิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวด ี
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2. ระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัย 
 2.1  งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและพัฒนา ระยะเวลาศึกษาวิจัยไม่เกิน 12 เดือน  นับ
แต่วันท าสัญญาขอรับทุน 
 2.2  งานวิจัยสถาบัน ระยะเวลาศึกษาวิจัยไม่เกิน 8 เดือน นับแต่วันท าสัญญาขอรับทุน 
 2.3  งานวิจัยในชั้นเรียน ระยะเวลาศึกษาวิจัยไม่เกิน 8 เดือน นับแต่วันท าสัญญาขอรับทุน 
 
3. กำรจัดสรรเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
 3.1 งบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัย  แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

3.1.1  งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและพัฒนา โครงการละไม่เกิน 100,000  บาท 
ตามเนื้อหางานวิจัย 

3.1.2  งานวิจัยสถาบัน  เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 
3.1.3  งานวิจัยในชั้นเรียน โครงการละไม่เกิน 10,000  บาท ตามเนื้อหางานวิจัย 

3.2 อัตรำค่ำใช้จ่ำยงบประมำณที่จัดสรรส ำหรับกำรอุดหนุนกำรวิจัย 
เงินทุนอุดหนุนการวิจัยของแต่ละโครงการ  ประกอบด้วย  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย

อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  การจัดท างบประมาณของโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนให้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายตาม
หมวดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 หมวดค่าตอบแทน 
ก)  ค่าตอบแทนนักวิจัย  ไม่เกิน  20 % ของค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ 
ข)  ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย  ได้แก่  ค่าตอบแทนการจ้างบุคคลที่มิใช่นักวิจัยในโครงการวิจัย  

เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย  มีอัตราดังนี้ 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า    9,320 บาท ต่อเดือน 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    7,630 บาท ต่อเดือน 
หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถจ้างผู้ช่วยนักวิจัยที่มีคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นได้โครงการละ

ไม่เกิน  1  คน  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  ในสาขาวิชาของโครงการวิจัยนั้น 
ส าหรับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยเป็นรายวัน  ให้ใช้อัตรารายเดือนข้างต้น

หารด้วย  30  และในกรณีการจ้างแรงงานให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่กระทรวงแรงงาน
ก าหนด  

ทั้ งนี้หมวดค่ำตอบแทนรวมทั้ งสิ้นต้องไม่เกิน 35% ของค่ำใช้จ่ำยของแต่ละ
โครงกำรวิจัย  

ค)  กรณีงานวิจัยมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
ท่าน ค่าตอบแทน ไม่เกิน 500 บาทต่อคน   
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3.2.2 หมวดค่าใช้สอย 
ก)  ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  (เหมาจ่ายตามระยะเดินทางจริง) 
ข)  ค่าติดต่อประสานงาน (ค่าจัดส่งไปรษณีย์/ค่าโทรศัพท์) ที่มีใบเสร็จรับเงินระบุเลขหมาย

โทรศัพท์สามารถตรวจสอบได้ 
ค)  ค่าที่พัก  (กรณีต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัด) 
ง)  ค่าผลิตรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 3,500 บาท) 
จ)  ค่าผลิตแบบสอบถาม (จ านวนชุด x จ านวนหน้า x 0.50 บาท) 
ฉ)  ค่าประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน 5,000 บาท) 
ช)  ค่าถ่ายเอกสาร 

3.2.3 หมวดค่าวัสดุ 
ก)  ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ  หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็น 

เป็นต้น) 
ข)  ค่าอุปกรณ์/สารเคมี 
ค)  ค่าวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการวิจัย 

3.2.4 หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ไม่เกิน 5,000 บาท) 
 

4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
งำนวิจัยพื้นฐำน งำนวิจัยประยุกต์ งำนวิจัยและพัฒนำ  งำนวิจัยสถำบันและงำนวิจัยในชั้นเรียน 

 4.1  หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นผู้สอนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีและไม่ติดค้างการส่ง
รายงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก  ทั้งนี้อาจมีบุคลากรหรือนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกเป็นนักวิจัยร่วมด้วยก็ได้  
 4.2  ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการให้ทุนทุกประเภททั้งแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก 
 4.3  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงาน  ศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่
เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย 
 

5.  หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ    
5.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต์และงานวิจัยและพัฒนา  ให้ใช้ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา

ศรีทวารวดีเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ดูรายละเอียดใน
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี) และคู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี   

5.2 งานวิจัยสถาบัน ให้ใช้ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนอุดหนุน 
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การวิจัยสถาบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ดูรายละเอียดในประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี) และคู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี   

5.3 งานวิจัยในชั้นเรียน ให้ใช้ประกาศของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ดูรายละเอียดในประกาศวิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี) และคู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี   
 
6. เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  โดย
พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  คุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย  คุณค่าทางวิชาการ  ขอบข่ายและ
วัตถุประสงค์  กรอบแนวความคิดในการวิจัย  ความเป็นไปได้  วิธีด าเนินการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์  ความสอดคล้องกับบริบท  การเปลี่ยนแปลงของโลก/สังคม และความเป็นไทย ความเหมาะสม
ผลงานของนักวิจัยหลักในสาขาท่ีขอทุนวิจัย  และความเหมาะสมของงบประมาณที่เสนอ 
 ในการพิจารณาขอรับทุนนั้น  เมื่อคณะกรรมการฯ  พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจให้การสนับสนุนทุน
วิจัยได้ ผู้วิจัยสามารถปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  แล้วเสนอขอรับทุนใหม่
อีกครั้ง  โดยผู้วิจัยต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ  ก าหนด  
 
7. กำรท ำสัญญำรับทุน 
  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและมีมติเห็นสมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องท าสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
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ส่วนที่ 2 
 

 

 
1. ขั้นตอนกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยในละภำยนอก 

 1.1  นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อส านักวิจัย  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับชั้น 

 1.2  ส านักวิจัยพิจารณา  ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นตามรูปแบบที่ 
       ก าหนด  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ 
 1.3  คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พิจารณาข้อเสนอฯ   
 1.4  ส านักวิจัยเสนอขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยต่ออธิการบดี  
 1.5  หัวหน้าโครงการวิจัยท าสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 

2. รูปแบบกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
 การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
การพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16  มีองค์ประกอบ  2 ส่วน  ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มกำรยื่นขอทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
 มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ใช้ท าวิจัย ความ
คิดเห็นและการรับรองของผู้บังคับบัญชา ตามล าดับขั้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
โครงการวิจัย  (ดูแบบฟอร์มการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย ในภาคผนวก ค) 

ส่วนที่ 2 รำยละเอียดกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย เรียงล ำดับดังต่อไปนี้ 
 ส่วน ก : ลักษณะโครงกำรวิจัย 
 ให้ระบุลักษณะของโครงการวิจัยที่จะด าเนินการตามตัวเลือกท่ีก าหนดต่อไปนี้ 

  โครงการวิจัยใหม่        

  โครงการวิจัยต่อเนื่อง  

 ส่วน ข : องค์ประกอบในกำรจัดท ำโครงกำรวิจัย 
 1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. ประเภทงานวิจัย  ได้แก่  
  2.1 งานวิจัยพื้นฐาน 
  2.2 งานวิจัยประยุกต์   

กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
จำกแหล่งทุนภำยในละภำยนอก 
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  2.3 งานวิจัยและพัฒนา   
  2.4 งานวิจัยสถาบัน   
  2.5 งานวิจัยในชั้นเรียน 
 3. สาขาวิชาที่ท าการวิจัย เพ่ือให้ทราบว่าโครงการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเน้นหนักในสาขาวิชาใด โดย
ใช้การอ้างอิงสาขาการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  (ดูสาขาการวิจัย ในภาคผนวก ก) 
 4. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
สถานที่ท างาน โทรศัพท์รวมทั้งระบุสัดส่วนการท าวิจัยของแต่ละคน (%)  
 5. ค าส าคัญ  เป็นค าที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้ 
 6. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  ระบุว่าปัญหาที่สนใจคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลัง
อย่างไร มีความส าคัญ และความจ าเป็นที่นักวิจัยให้ความสนใจท าการศึกษามากเพียงใด ตลอดจนคุณค่าและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการวิจัย 
 7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  การเขียนวัตถุประสงค์ถือเป็นด่านแรกที่ส าคัญของการท าวิจัย ที่จะบอก
เป้าหมายหรือความต้องการของงานวิจัยว่า “อยากทราบอะไร” เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวิจัย การเขียน
วัตถุประสงค์ที่ดีควรมีความชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย ครอบคลุมสิ่งส าคัญที่ศึกษาและท าวิจัยได้จริง ถ้ามี
วัตถุประสงค์หลายข้อให้เขียนเป็นข้อ ๆ โดยเรียงล าดับจากความส าคัญมากไปน้อย 
 8. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้ระบุสมมติฐานของการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 9. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการเขียนถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่าง ๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แนวความคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้วิจัย รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการ
ด าเนินการศึกษาร่วมไปกับผู้วิจัยด้วย โดยจัดล าดับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และในแต่ละ
หัวข้อเนื้อเรื่องก็จัดเรียงตามล าดับเวลาด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นพัฒนาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา นอกจากนี้
ผู้วิจัยควรมีการสรุปไว้ด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน ขัดแย้งกัน และส่วนที่ยัง
ไม่ได้ศึกษาทั้งในแง่ประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษา ฯลฯ  การเขียนส่วนนี้ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ตั้งสมมติฐานด้วย (ความยาวไม่เกิน 5 หน้า) 
 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อธิบายถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ 
เช่น การเรียนการสอน ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย หรือชุมชน โดยครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้ นและ
ระยะยาว ทั้งผลทางตรง และทางอ้อม และต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ 
 11. นิยามศัพท์เฉพาะ  ในการวิจัยอาจมีตัวแปร (Variables) หรือค าศัพท์เฉพาะต่าง ๆ (Terms) ที่
จ าเป็นต้องให้ค าจ ากัดความอย่างชัดเจน ในรูปที่สามารถสังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) ได้ 
ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจมีการแปลความหมายไปได้หลายทาง 
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 12. กรอบแนวความคิดของการวิจัย ต้องมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับตัวแปรที่ท าการศึกษา สามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการวิจัย เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได ้
 13. ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  13.1 วิธีวิจัย นักวิจัยต้องระบุว่าจะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใดเช่น การวิจัยเอกสาร การวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง การวิจัยแบบทดลอง การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลาย ๆ วิธีรวมกัน ต้องระบุให้
ชัดเจนว่าจะใช้วิธีอะไรบ้าง 
  13.2 แหล่งข้อมูล  ระบุให้ชัดเจนว่าจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จาก
ทะเบียนราษฎร์ สมุดสถิติรายปี ส ามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการส ารวจ 
การสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ฯลฯ เป็นต้น 
  13.3 ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครหรืออะไรคือประชากรที่ต้องการศึกษา และต้อง
ก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่จะศึกษาให้ชัดเจน   
  13.4 ตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่างมี
จ านวนเท่าใด จะเก็บข้อมูลจากที่ไหน เมื่อใดและจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร 
  13.5 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ระบุเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม 
แบบสังเกต แบบทดสอบ เป็นต้น 
  13.6 วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยวิธีใด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีใดเช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
   13.7 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะท าอย่างไร ใช้
เครื่องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะท าอย่างไร สถิติท่ีใช้มี
อะไรบ้างเพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการได้ 
 14. ขอบเขตของการวิจัย เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของประชากร พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา 
เนื้อหา หรือตัวแปรที่จะท าการวิจัยครั้งนี้ 
 15. สถานที่ท าการทดลองและ/หรือเก็บข้อมูล ข้อมูลนี้จะบันทึกไว้ เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อน  ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการ 
 16. ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการ  งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต์ 
งานวิจัยและพัฒนา ระยะเวลาศึกษาวิจัยไม่เกิน 12 เดือน หลังจากลงนามในสัญญาฯ กรณีงานวิจัยสถาบัน  
และงานวิจัยในชั้นเรียน ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 เดือน นับแต่วันท าสัญญาขอรับทุน 
 แผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการวิจัย จัดท าเป็นตาราง ประกอบด้วยกิจกรรม วัตถุประสงค์ของการท า
กิจกรรม สถานที่และเวลา (ระบุวัน เดือน ปี และจ านวนวัน) ผลที่คาดว่าจะได้รับของกิจกรรมโดยละเอียด 
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ทั้งนี้ให้เรียงล าดับของกิจกรรมต่าง ๆ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน-หลัง แผนด าเนินกิจกรรมนี้ถือว่ามี
ความส าคัญมากและเป็นประโยชน์ในการก าหนดกรอบการท างานจริงตลอดจนใช้เป็นกรอบในการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้วย 
 
ตัวอย่ำง  ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ก. กำรเตรยีมกำร 
1.  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง 
 2. การติดต่อหนว่ยงานและรวบรวมขอ้มูลที่
จ าเป็น 
 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนกัวิจยั 
 5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข. กำรเกบ็ข้อมูล 
 6. สุ่มตัวอยา่ง 
 7. สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 

ค. กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
   8. ประมวลผลข้อมูล 
   9. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
ง. กำรเขยีนรำยงำน 
   10. เขียนรายงาน 
   11. จัดพิมพ์รายงาน 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่ำง   ตารางแผนด าเนินกิจกรรม เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

สถำนที่และเวลำ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ตรวจสอบคณุภาพ  
    แบบสอบถาม 
    1.1 ความตรง 
    1.2 ความเทีย่ง 

1.  เพื่อให้ได้เครื่องมือที่
มีคุณภาพ 

1.1 ความเที่ยงตรง : ตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (10 วัน) 
1.2 ความเชื่อมั่น : โดยใช้ตัวอย่าง
ขนาด 30 หน่วย (10 วัน) 
วันท่ี  1–20 กันยายน 2558  

ได้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่มี
คุณภาพและเช่ือถือได ้

2. เก็บรวบรวมข้อมลู  2.  เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้
วิเคราะห ์

เก็บข้อมูลในเขตอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ (20 วัน) 
วันท่ี 1–20 ตุลาคม 2558  

ได้ข้อมลูครบและมคีุณภาพ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    3.1 ตรวจสอบข้อมูล 
    3.2 ป้อนข้อมูล  

3.  เพื่อได้ค่าสถิติ ตามที่
ก าหนดไว ้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (10 
วัน) 20–30 ตุลาคม 2558   

ได้ค่าสถิติที่สามารถตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยและ
สมมติฐาน 
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 17. งบประมาณ การก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัย ควรแบ่งเป็นหมวดว่าแต่ละหมวดจะ
ใช้งบประมาณเท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 

17.1 หมวดค่าตอบแทน 
17.2 หมวดค่าใช้สอย 
17.3 หมวดค่าวัสดุ  
17.4 หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เงินทุนอุดหนุนส าหรับงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยสถาบัน 

และงานวิจัยในชั้นเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาร
วดี 

18. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด (Indicators) ให้ระบุผลผลิตและตัวชี้วัดที่เป็น
เป้าหมายของโครงการวิจัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่ำง ตารางแสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 
ผลผลิต หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับจาก
โครงการวิจัยนั้นโดยตรง อาจเป็นความรู้
ใหม่ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น วิธีการหรือเทคนิค
ใหม ่ๆ  

  

 19. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด (Indicators) ให้ระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่เป็น
เป้าหมายของโครงการวิจัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่ำง ตารางแสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 
ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้   

  

20. ผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด (Indicators) ให้ระบุผลกระทบและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของ
โครงการวิจัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่ำง ตารางแสดงผลกระทบของโครงการวิจัย 

ผลกระทบ (Impact) ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 
ผลกระทบ หมายถึง การน าเอาผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์  (Outcome) ไป
ถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

  

 
21. บรรณานุกรม เป็นการแสดงรายการเอกสารอ้างอิงทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในข้อเสนอโครงการ (ดู

หลักการเลือกรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ในภาคผนวก จ) 
 
ส่วน ค : ประวัติผู้ด ำเนินกำรวิจัย 
 เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ต าแหน่งทาง
วิชาการ ต าแหน่งทางการบริหาร สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก (สาขาวิชา และคณะวิชา) พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ประวัติการศึกษา ระบุสาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
(แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(ให้ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็น หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย) 
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ส่วนที่ 3 
 

 
 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการท าวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยว่าได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการด าเนิน
กิจกรรมหรือไม่  หากมีปัญหาและอุปสรรคจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทัน อีกทั้งยังเป็นกลไกที่จะช่วยกระตุ้นให้
นักวิจัยได้ด าเนินการวิจัยเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้  ซึ่งการรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว นักวิจัยต้องรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร  

1. ก ำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย 
    1.1  งำนวิจัยพ้ืนฐำน งำนวิจัยและพัฒนำ  งำนวิจัยประยุกต์  
 1.1.1 รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งท่ี 1 ภายใน 3 เดือน (90 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ วจ.4) 

1.1.2 รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งท่ี 2  ภายใน 6 เดือน (180 วัน) นับแต่ 
วันท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอโดยวาจา (Oral Presentation) (แบบ วจ.5) 
    1.2 งำนวิจัยสถำบัน งำนวิจัยในชั้นเรียน  

1.2.1 รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งท่ี 1 ภายใน 2 เดือน (60 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ วจ.4) 

1.2.2 รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 2 ภายใน 5 เดือน (150 วัน) นับแต่  
วันท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอโดยวาจา (Oral Presentation)  (แบบ วจ.5) 

2. ข้ันตอนกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย 
 2.1 นักวิจัยกรอกแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยให้ส านักวิจัย (ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้าฯ ในภาคผนวก ค) 
 2.2 นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยมายังส านักวิจัยภายในเวลาที่ก าหนด 
 2.3 ผู้อ านวยการส านักวิจัยรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
 2.4 นักวิจัยส่งหลักฐานการใช้จ่ายงวดแรก ส าหรับเบิกจ่ายงวดต่อไป 
 
 
 
 

กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย 
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ส่วนที่ 4   
 

 

1.  กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
การเขียนรายงานการวิจัยเป็นการประมวลความคิด ข้อมูล ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้น

ทางจนปลายทางเพ่ือน าเสนอต่อวิชาการหรือสังคม อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงการน าผลงานวิจัยไปใช้ต่อไป 
รายงานการวิจัยจะมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด กว้างหรือลึกแค่ไหนขึ้นอยู่กับเรื่องที่วิจัย ผู้วิจัยและ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานวิจัย ทั้งนี้สาระส าคัญ คือ กระบวนการสร้างความรู้และความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
โดยทั่วไปรายงานการวิจัย แบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้  

1.1 ส่วนแรก 
1.2 ส่วนเนื้อหา 
1.3 ส่วนหลัง 

1.1  ส่วนแรก ประกอบด้วย 
 1.1.1  ปกนอก (Cover of the bound material) ประกอบด้วย ปกหน้า สันปก และปกหลัง 

1) ปกนอกรายงานการวิจัยให้เป็นปกแข็งกระดาษอาร์ตมันสีขาวขนาดไม่ต่ ากว่า 160 แกรม 
2) ตัวอักษรบนปกให้พิมพ์ด้วยอักษรสีน้ าเงิน 
3) ปกนอกของรายงานการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

- สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
- รายงานวิจัย ฉบับที่ .... (ตามที่ส านักวิจัยก าหนดให้) 
- ชื่อของรายงานการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ใช้ชื่อจริงที่ปรากฏในรายงานการ

วิจัย 
- ชื่อของผู้วิจัย กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คนให้ระบุชื่อ สกุล  หากมียศ 

ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ต าแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา ให้ระบุด้วย 
(ตัวอย่างเช่น รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา วัฒนา) กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 3 คน ให้
ระบุชื่อเพียงหัวหน้าโครงการวิจัยและต่อท้ายด้วยค าว่า “และคณะ” 

- ระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ปี
การศึกษา..........” 

1.1.2  ใบรองปก  เป็นกระดาษว่างเปล่า ขนาดเท่ากับกระดาษท่ีใช้พิมพ์รายงาน เพ่ือรองปกหน้าและ
ปกหลังด้านละ 1 แผ่น 

1.1.3  ปกใน (Title Page)  มีรำยละเอียด ดังนี้ 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัย 
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- ชื่อของรายงานการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ใช้ชื่อจริงที่ปรากฏในรายงานการ
วิจัย  ไม่ต้องมีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- ชื่อของผู้วิจัยให้ระบุชื่อ สกุล  หากมียศ ฐานันดรศักดิ์  ราชทินนาม สมณศักดิ์ ต าแหน่งทาง
วิชาการ และวุฒิการศึกษา ให้ระบุด้วย กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยให้ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 
ตามด้วยชื่อผู้ร่วมวิจัย 

- รายงานวิจัย ฉบับที่ ..... (ชิดซ้าย)  และ ปี พ.ศ. ที่รายงานวิจัยแล้วเสร็จ (ชิดขวา) 
- กลางหน้ากระดาษ พิมพ์ข้อความ  “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” 

 1.1.4 สันปก  มีรายละเอียด ดังนี้ 
- รายงานวิจัย ฉบับที่ ...... 
- ชื่อของรายงานการวิจัย (ภาษาไทย) 
- ชื่อนักวิจัย 
- ปีการศึกษาท่ีได้รับทุน 

1.1.5  บทคัดย่อ (Abstract) (ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ)  
เป็นการย่อเนื้อความของรายงานการวิจัยทั้งหมดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตอนบนของ
หน้าบทคัดย่อให้ระบุชื่อรายงานการวิจัย ชื่อผู้วิจัย และค าส าคัญ 

1.1.6  กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement)    
เป็นข้อความกล่าวขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือให้ความช่วยเหลือร่วมมือ

ในการท ารายงานการวิจัย ความยาวของข้อความไม่ เกิน 1 หน้า และให้ พิมพ์ชื่อผู้ วิจัย เดือนปี   
ไว้ท้ายข้อความ 

1.1.7  สำรบัญ (Table of Content) 
เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบที่ส าคัญทั้งหมดของรายงานการวิจัย เรียงตามล าดับหน้าและเรียง

ตามหมายเลขของหัวข้อต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงาน  
1.1.8  สำรบัญตำรำง (List of Tables)  (ถ้ำมี) 

 เป็นรายการที่แสดงชื่อและหน้าของตารางทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานการวิจัย โดยเรียงตามล าดับ
เช่นเดียวกับสารบัญ 

1.1.9  สำรบัญภำพหรือสำรบัญแผนภูมิหรือสำรบัญแผนที่ (List of Figures, Charts  or 
Maps)  (ถ้ำมี) 

 เป็นรายการที่แสดงชื่อและหน้าของภาพหรือแผนภูมิหรือแผนที่ทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานการวิจัย 
โดยเรียงล าดับก่อนหลังตามท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย เช่นเดียวกับสารบัญตาราง (ถ้ามี) 

1.1.10  ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ (Abbreviations and Symbols) 
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  เป็นการอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อต่าง ๆ ที่มีผู้ก าหนดไว้แล้วหรือผู้เขียนก าหนดขึ้นใช้ในรายงานการ
วิจัย (ถ้ามี) 
 
1.2  ส่วนเนื้อหำ ประกอบด้วย 

1.2.1 บทที่ 1 บทน ำ (Introduction) ประกอบด้วย   
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
2.  โจทย์หรือค าถามวิจัย 
3.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
4.  สมมติฐาน (ถ้ามี) 
5.  ขอบเขตการวิจัย  ได้แก่ ขอบเขตด้านประชากรและด้านเนื้อหา 
6.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
7.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
8.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.2.2  บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Literature Review ) 
ในบทนี้เป็นการเขียนขยายความจากกรอบแนวคิดการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนที่ให้ความรู้

เฉพาะของเรื่องที่ท าวิจัย โดยขยายจากการศึกษาเบื้องต้นและการส ารวจวรรณกรรมหรือการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่เสนอไว้ในโครงการวิจัย  ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีหลักตามประเด็นให้ครอบคลุมเรื่องที่วิจัย 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจประเด็น

การวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล  
และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่เคยมีผู้น าเสนอไว้ หากเนื้อหาสาระมีความส าคัญและเป็นประโยชน์แต่มี
ปริมาณมาก อาจแยกเป็นอีกบทเฉพาะเรื่องได้ 

1.2.3  บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research Methodology) 
 เขียนขยายความจากหัวข้อระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ในโครงการวิจัย ประกอบด้วย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
2. เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแสดงวิธีการด าเนินงานการเก็บข้อมูลตามแผนที่วางไว้ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

1.2.4  บทที่ 4 ผลกำรวิจัย (Results) 
เป็นส่วนเนื้อหาที่ส าคัญของการวิจัยที่จะเป็นพ้ืนฐานของข้อสรุปและข้อเสนอแนะผลการวิจัยหรือผล

การศึกษา คือผลที่ปรากฏจากการประมวลข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัย (การเก็บรวบรวมข้อมูล)แนว
ทางการเขียนผลการวิจัย ตามประเด็นวิจัยเป็นการประมวลข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัยโดยยึดค าถามและ
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วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก ส่วนส าคัญของบทนี้ นอกเหนือจากการเสนอข้อมูลที่เป็นผลการวิจัย และเพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ควรมีการแปลความหมายของข้อมูลดังกล่าว และมีการอธิบายประกอบอย่าง
ชัดเจน  

1.2.5  บทท่ี 5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ (Conclusions, Discussion, and 
Recommendations) 

การสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เขียนจากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการเขียนบทสรุป 
ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์หรือประเด็นส าคัญในการวิจัยคืออะไร 
2. ผลการวิจัยได้ค้นพบอะไรเป็นส าคัญและข้อค้นพบนั้นได้ตอบโจทย์/ตอบค าถาม  และตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัย มากน้อยเพียงใดและตอบว่าอย่างไร 
3. อภิปรายผลการวิจัย ผลการวิจัยที่ ได้ข้อค้นพบประมวลสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้

ความหมายอะไรบ้างทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ 
4. ส่วนข้อเสนอแนะ คือสิ่งที่ผู้วิจัยเสนอเพ่ือการด าเนินการซึ่งนิยมเขียนเป็น 3 ส่วน คือ  

4.1 ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตและข้อเสนอจากการวิจัย  
- ความสอดคล้องของข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัย 
- ข้อมูลที่เป็นผลจากกิจกรรมวิจัยกับการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยสามารถตอบได้

เที่ยงตรงและมากน้อยเพียงใด 
- ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบจากการวิจัยและแนวทางแก้ไข 
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่องานวิจัยที่จะท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ 

4.2 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอเพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนา 
จากผลการวิจัยในเรื่องดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอเพ่ือน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือการ

พัฒนาเรื่องนั้น ๆ อย่างไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานวิจัย 
4.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยต่อไป 

1.3  ส่วนหลัง ประกอบด้วย ส่วนของบรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้ด าเนินการวิจัย 
1.3.1  บรรณำนุกรม (Bibliography)   
เป็นส่วนแสดงรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ หรือบุคคลที่ผู้เขียนใช้ในการ

ค้นคว้าและอ้างอิง เพ่ือให้รายงานการวิจัยมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ประสงค์
จะค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ  ต่อไป 
  1.3.2  ภำคผนวก (Appendix) 

เป็นส่วนของข้อมูลที่เพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้รายงานการวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือเป็นส่วนที่เสริมให้
เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น ภาคผนวกเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเขียนรายงานการวิจัย แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรงหรือไม่
เหมาะสมที่จะอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง เพราะเนื้อหาและความยาวมาก ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  ผล
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในผลการวิจัย การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานวิจัย ภาพประกอบต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3.3  ประวัตินักวิจัย (Biography) 
1. ชื่อ-สกุล  พร้อมค าน าหน้า ถ้ามียศ  ฐานันดรศักดิ์  ราชทินนาม สมณศักดิ์ หรือต าแหน่ง

ทางวิชาการ ให้ระบดุ้วย 
2. ประวัติการศึกษา  ให้ระบุวุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา เริ่มตั้งแต่

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
3. ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
4. ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่ส าคัญ 

 
2.  กำรพิมพ์รำยงำนกำรวิจัย 

2.1  หลักเกณฑ์ในกำรพิมพ์ 
  2.1.1  กระดำษท่ีใช้พิมพ์  ให้ใช้กระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4  ชนิด 80 แกรม  โดย
ต้องเป็นกระดาษคุณภาพดี มีผิวเรียบ ไม่เคลือบผิว   
  2.1.2  กำรพิมพ์ 
  1) ให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว 
  2) ให้พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Word for Windows 

3) ตัวพิมพ์ (Font) และขนาดของตัวพิมพ์ในรายงานการวิจัยภาษาไทย ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun 
New โดยให้มีรูปแบบการพิมพ์เป็น “ชิดขอบทั้งซ้ายและขวากระจายแบบไทย” (Thai Distributed) ส าหรับ
รายงานวิจัยภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร  TH Sarabun New ขนาด 16  Points หรือใช้ตัวอักษรตามความ
เหมาะสมของสาขาวิชาที่ท าการวิจัย เช่น Times New Roman ขนาด 12  Points โดยให้มีรูปแบบการพิมพ์
เป็น “ชิดขอบทั้งซ้ายและขวา” (Justify) 

2.1.3  กำรเว้นที่ว่ำงริมขอบกระดำษ ให้เว้นขอบกระดาษท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 
1) เว้นขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ไว้ 1.5 นิ้ว ยกเว้น หน้าที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท 

ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ  สารบัญ
ตาราง  สารบัญภาพ สารบัญแผนที่ บัญชีค าย่อ และส่วนท้ายของรายงานการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
บรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี หรือ ประวัติผู้เขียน ให้เว้นหัวกระดาษ 2 นิ้ว 

2) ขอบด้านซ้าย เว้นไว้ 1.5 นิ้ว 
3) ขอบด้านขวา เว้นไว้ 1 นิ้ว 
4) ขอบล่างเว้นไว้ 1 นิ้ว 
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2.2  กำรพิมพ์บทและหัวข้อในบท 
 2.2.1  บท (Chapters) เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจ าบท โดยให้ใช้เลข
อารบิกในรายงานการวิจัย ให้ พิมพ์ค าว่า “บทที่” ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน  
“ชื่อบท”  ให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน  โดยให้พิมพ์ต่ าลงมาจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ ยว 
(Double Space)  ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2–3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียงลง
มาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว ไม่ต้องขีดเส้นใต้  และให้พิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวหนา (Bold) ขนาด 20 
Points 
 2.2.2  หัวข้อใหญ่ (Main Headings) หัวข้อใหญ่แต่ละบท หมายถึง หัวข้อทีม่ิใช่เป็นเรื่องประจ าบท 
ให้พิมพ์อยู่ชิดริมซ้ายห่างจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Double Space)   โดยเลขที่ของหัวข้อใหญ่ให้
ขึ้นต้นด้วยเลขที่ของบท แล้วตามด้วยล าดับหมายเลขของหัวข้อตามล าดับ เช่น 1.1 , 1.2, 1.3 การพิมพ์ให้ใช้
ตัวอักษรตัวหนาขนาด 18 Points  การพิมพ์บรรทัดต่อไปให้เว้น 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Double Space) แล้ว
จึงพิมพ์ข้อความหรือหัวข้อรอง โดยย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

ส าหรับการพิมพ์ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของทุก ๆ ค า ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ แต่ค าบุพ
บท (preposition) ค าสันธาน (conjunction) และค าน าหน้านาม (article)  ไม่ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่เว้น
แตค่ าบุพบท ค าสันธาน และค าน าหน้านามดังกล่าวจะเป็นค าแรกของหัวข้อ 
 2.2.3  หัวข้อรอง (Sub-headings) 
 1)  หัวข้อรองล าดับที่ 1 ให้ใช้ขนาดตัวอักษรปกติตัวหนา (Bold) พิมพ์หัวข้อรอง โดยย่อหน้าจาก
หัวข้อใหญ่ 0.5 นิ้ว พิมพ์เว้นระยะต่ าจากหัวข้อใหญ่ 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Double Space) เลขที่ของหัวข้อ
รองให้ขึ้นด้วยเลขที่ของบท แล้วตามด้วยเลขที่ของหัวข้อใหญ่ หมายเลขของหัวข้อรองล าดับที่  1 ตามล าดับ 
ดังนี้ 1.1, 1.2, 1.3  
 2)  หัวข้อรองล าดับที่ 2 ขึ้นต้นด้วยเลขที่ของบทแล้วตามด้วยเลขที่ของหัวข้อใหญ่หัวข้อรองล าดับที่ 1 
และหมายเลขของหัวข้อรองล าดับที่ 2 ตามล าดับ ดังนี้ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3  
 3)  หัวข้อรองล าดับที่ 3 ให้ใช้วิธีใส่ตัวเลขในวงเล็บเดี่ยว ดังนี้ 1)... 2).... 3) .... และถ้ามีข้อรองถัดไป
อีก ให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บคู่ ดังนี้ (1), (2), (3) 
 4)  การพิมพ์เลขที่ของหัวข้อรองแต่ละล าดับให้พิมพ์ให้ตรงกับข้อความบรรทัดแรกและหัวข้อรองที่อยู่
ล าดับก่อนหน้า 

2.3  กำรพิมพ์ตำรำง กรำฟ แผนภูมิ แผนที่ และภำพประกอบ 
ส่วนตารางประกอบด้วย เลขที่ของตาราง ชื่อตาราง ข้อความ และแหล่งที่มาของตาราง กรณีตาราง

นั้นมีความยาวไม่สามารถสิ้นสุดในหน้าเดียวกัน ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไปโดยระบุล าดับที่ของตารางต่อ
ด้วยวงเล็บค าว่า (ต่อ) 

การพิมพ์จะต้องพิมพ์เลขท่ีของตารางและชื่อตารางอยู่ชิดขอบด้านซ้าย เลขท่ีของตารางให้ใช้เลขท่ีบท
และตามด้วยล าดับที่ของตารางเช่นเดียวกับเลขที่หัวข้อ เช่น ในบทที่ 1 ของรายงานการวิจัย ให้พิมพ์ว่า ตาราง
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ที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 ตารางที่ 1.3 ตามล าดับ การอ้างอิงตารางให้อ้างตามเลขที่ของตารางว่า ตามตารางที่ ...  
ไม่ควรอ้างว่าตามตารางข้างบน หรือตามตารางข้างล่าง หรือตามตารางต่อไป หรือตามตารางหน้า ... 

ส่วนกราฟ แผนภูมิ แผนที่ และภาพประกอบ ให้ระบุชื่อและรายละเอียดอ่ืน ๆ ไว้ใต้กราฟ แผนภูมิ 
และภาพประกอบ และพิมพ์ในลักษณะเดียวกันกับตาราง  

ในการเขียนแหล่งที่มาของตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ และภาพประกอบให้เขียนเช่นเดียวกันกับการ
เขียนเอกสารอ้างอิง แต่มีสิ่งที่ต่างเล็กน้อย คือต าแหน่งที่พิมพ์ของแหล่งที่มานั้น ให้พิมพ์ไว้ในตารางกราฟ 
แผนภูมิ แผนที่ ภาพประกอบ โดยให้เว้นห่างจากตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ หรือภาพประกอบ 2 บรรทัด
พิมพ์ และเริ่มค าว่า “แหล่งที่มา” โดยให้อักษรตัวแรกชิดขอบด้านซ้ายหรือตรงส่วนซ้ายมือสุดของตาราง กราฟ 
แผนภูมิ แผนที่ หรือภาพประกอบ หรืออาจใช้ระบบอ่ืนที่เห็นว่าสวยและเหมาะสม แต่ต้องใช้ระบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่มรายงานการวิจัย 

2.4  กำรพิมพ์บรรณำนุกรม ให้พิมพ์ค าว่า “บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษ
ตอนบน 2 นิ้ว และให้เริ่มพิมพ์รายการบรรณานุกรมรายการแรกห่างจากหัวข้อบรรณานุกรม  2  บรรทัดพิมพ์
เดี่ยว  ส่วนในหน้าถัดไปให้บรรทัดบนสุดห่างจากขอบกระดาษตอนบน 1.5 นิ้ว และไม่ต้องพิมพ์หัว
บรรณานุกรมบรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์แยกออกจากกัน โดยรายงานการวิจัยภาษาไทย
ให้พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยก่อน แล้วจึงพิมพ์บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ  โดยเรียงล าดับตามอักษรชื่อ
ผู้เขียน ถ้ามีการอ้างอิงเอกสารของผู้เขียนคนเดียวกันหลายรายการให้เรียงล าดับตามปีที่พิมพ์จากปีเก่าจนถึงปี
ล่าสุด 

3.  กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม 
 การเขียนรายงานวิจัยต้องมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลประเภทต่าง  ๆ เพ่ือเป็นเกียรติแก่เจ้าของ
ความคิดและถือเป็นจรรยาบรรณของผู้วิจัยด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ให้ผู้อ่านได้พิจารณาความถูกต้อง 
ความน่าเชื่อถือของรายงานการวิจัย และการน าไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไป 

3.1  กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
การเขียนรายงานการวิจัย  ก าหนดให้ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี  ด้วยการระบุชื่อ-นามสกุลของ  ผู้แต่ง

และปีท่ีพิมพ์พร้อมทั้งหน้าที่อ้างอิงในเอกสารนั้น โดยให้ใส่ไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหารายงานการวิจัยก่อน
หรือหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิงเป็นการอ้างอิงเพียงย่อ ๆ 

3.2   กำรเขียนบรรณำนุกรม 
บรรณานุกรม คือการระบุรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่

ผู้วิจัยใช้ เป็นข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบ APA (American Psychological 
Association)  
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รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นสากล หรือนิยมใช้กันทั่วไป  โดยผู้วิจัยจะต้องเลือก
รูปแบบในสาขาวิชาของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งเล่ม  
      1) APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่
เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาจิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ 
       2) AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่
นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางชีววิทยา 

3) Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้ใน
การลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก 

4) MLA (Modern Language Association) หรือ เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ี
เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร์ 

5) Turabian เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับ
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 
          6) Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
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ภำคผนวก 
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ก. สาขาการวิจัย (อ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 
ข. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ค. แบบฟอร์มการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
ก. ตัวอย่างรายงานการวิจัย 
 ปกนอกรายงานการวิจัย 
 สันปกนอกรายงานการวิจัย 
 ปกในรายงานการวิจัย 
 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบัญ  
 สารบัญตาราง 
 สารบัญภาพ 
 ประวัตินักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



25 
 

ภำคผนวก ก 
สำขำกำรวิจัย (อ้ำงอิงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)) 

 
1.  สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและคณิตศำสตร์  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ฟิสิกส์       

ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ  ธรณีวิทยา  อุทกวิทยา  สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา  
ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  

2.  สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  แพทยศาสตร์  สาธารณสุข  
เทคนิคการแพทย ์ พยาบาลศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  สังคมศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ 

3.  สำขำวิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วย กลุ่มอนินทรีย์เคมี  อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม 
อาหารเคมี  เคมีโพลิเมอร์  เคมีวิเคราะห์  ปิโตรเคมี  เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมีเทคนิค  นิวเคลียร์เคมี  เคมีเชิง
ฟิสิกส์  เคมีชีวภาพ  เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์  เภสัชอุตสาหกรรม  เภสัชเวท เภสัชชีวภาพ เภสัชวิทยา
และพิษวิทยา  เครื่องส าอาง ฯลฯ 

4.  สำขำเกษตรศำสตร์และชีววิทยำ  ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาทรัพยากรพืช   การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว์  ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร 
ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกิจการเกษตร  วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทาง
การเกษตร  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฯลฯ 

5.  สำขำวิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมวิจัย ฯลฯ 

6.  สำขำปรัชญำ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรมภาษา   
สถาปัตยกรรม  ศาสนา ฯลฯ 

7.  สำขำนิติศำสตร์  ประกอบด้วย กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  กฎหมายเอกชน  กฎหมายอาญา  กฎหมาย
ธุรกิจ  กฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายวิธีการพิจารณาความและกฎหมายอื่น ๆ 

8.  สำขำรัฐศำสตร์และรัฐศำสนศำสตร์ ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  นโยบายศาสตร์  
อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันทางการเมือง  ชีวิตทางการเมือง  สังคมวิทยาทางการเมือง        ระบบ
การเมือง  ทฤษฎีการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร์  มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความม่ันคง เศรษฐศาสตร์
การเมือง  ฯลฯ 

9.  สำขำเศรษฐศำสตร์  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์  บริหารธุรกิจ  การบัญชี ฯลฯ 
10.  สำขำสังคมวิทยำ  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาสังคมวิทยา  ประชากรศาสตร์  มานุษยวิทยา  จิตวิทยาสังคม  

ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์  อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม  มนุษยนิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม  พัฒนาสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิศาสตร์สังคม   การศึกษาความเสมอภาค
ระหว่างประเทศ   คติชนวิทยา  ฯลฯ 
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11.  สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนิเทศศำสตร์   ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

โทรคมนาคม  การสื่อสารด้วยดาวเทียม   การสื่อสารเครือข่าย   การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล     
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์  เทคนิคพิพิธภัณฑ์
และภัณฑาคาร ฯลฯ 

12.  สำขำกำรศึกษำ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  หลักสูตรและการสอน  การวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนวทาง   
การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา ฯลฯ 
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ภำคผนวก ข 
ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์

 
เพ่ือให้การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพตามพันธกิจของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี อาศัยมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2559) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีจึงได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์เพ่ือให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ ประกอบด้วย 11 ระบบ 
ดังต่อไปนี้  
1) ระบบกำรเสนอขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยใน เป็นระบบที่ก ากับกลไกการสนับสนุนทุน

การวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย 
การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย รวมถึงการท าสัญญารับทุนการวิจัย เพ่ือให้ผู้เสนอโครงการวิจัย
ทราบขั้นตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้ โดยก าหนด
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาในการด าเนินงานตาม
ระบบอย่างชัดเจน    

2) ระบบกำรติดตำมโครงกำรวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจำกแหล่งทุนภำยใน  เป็นระบบที่ก ากับกลไกการ
ติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
ขั้นตอนการติดตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนการวิจัย และเงื่อนไขการเบิกทุนการวิจัย 
รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและ
กระบวนการหลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดท ารายงานการวิจัย โดยก าหนดขั้นตอนการเบิก
ทุนการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลงานวิจัยตามระบบอย่างชัดเจน    

3) ระบบกำรติดตำมโครงกำรวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจำกแหล่งทุนภำยนอก เป็นระบบที่ก ากับกลไกการ
ติดตามโครงการวิจัยที่บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีเป็นผู้วิจัยโดยได้รับทุนจากแหล่ง
ภายนอกวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมโครงการวิจัยได้รับอนุมัติทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ก าหนดขั้นตอนสนับสนุนอ านวยความสะดวกด้านเอกสารในการเสนอหน่วยงานที่ให้
ทุน ติดตามความก้าวหน้า และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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4) ระบบกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เป็นระบบที่ก ากับกลไก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ก าหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการน าเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการน า เสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

5) ระบบกำรยกย่องและประกำศเกียรติคุณผู้มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น  เป็นระบบที่ก ากับ
กลไกเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีทั้งที่เป็น
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการท าวิจัย  การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้และ
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาทางวิทยาการที่เหมาะสม  สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย    

6) ระบบกำรรวบรวม  คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ เป็นระบบ
ที่ก ากับกลไกเพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

7) ระบบกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิจัยกับองค์กรภำยนอก เป็นระบบที่ก ากับกลไกความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกให้เกิดงานวิจัยที่มีการบูรณาการและเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

8) ระบบกำรคุ้มครองสิทธิ์งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในสถาบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักวิจัยและมหาวิทยาลัย  

9) ระบบกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นระบบที่
ก ากับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพ
ปัญหาสังคมเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน 

10) ระบบกำรสนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เป็นระบบที่ก ากับ
กลไกการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
งานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน 

11) ระบบกำรกำรจัดกำรควำมรู้  เป็นระบบที่ก ากับกลไกการสนับสนุนการน าความรู้จากงานวิจัย 
กระบวนการงานวิจัย และการใช้สถิติในการวิจัย เพ่ือให้เกิดการการเรียนรู้ สนับสนุนให้น าความรู้ไปใช้
ปฏิบัติจริง 
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กลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้ง 11 ระบบแสดงดังต่อไปนี้ 
 

1. ระบบกำรเสนอขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยใน  
ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่ก ากับกลไกการสนับสนุน

ทุนการวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย 
การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย รวมถึงการท าสัญญารับทุนการวิจัย เพ่ือให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบ
ขั้นตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้ โดยก าหนดแบบฟอร์มการ
เสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาในการด าเนินงานตามระบบอย่างชัดเจน    

 

ขั้นตอนกำรปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดเอกสำรและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. กำรเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal) 
   ผู้เสนอโครงการเสนอรายละเอียดโครงการวิจัย 

ผู้รับทุน แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจยั 
(แบบ วจ.1  วจ.2 และ วจ.3 ) 

2. กำรพิจำรณำโครงกำร 
    2.1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ และ/
หรือ หวัหน้าสาขาวิชา  หวัหน้าหน่วยงาน พิจารณา  
    2.2 คณบดีพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารงานวจิัย
คณะ และ/หรือ หัวหนา้สาขาวิชา  
หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดี 

1. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หวัหน้า
สาขาวิชา  หัวหน้าหนว่ยงาน และคณบดี
พิจารณา (แบบ วจ.1) 
2. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หวัหน้า
สาขาวิชา  หัวหน้าหนว่ยงาน และคณบดีเสนอ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยต้องเสนอ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อยา่งน้อย 1 
ท่าน (แบบ วจ.3) 

    2.3 การด าเนินการส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัผู้ทรงคุณวุฒิ 
        2.3.1 ท าการพิจารณาถึงความเหมาะสม และ
ทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อย่างน้อย 1 ทา่น 
       2.3.2 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
       2.3.3 ขออนุมัติเงินส าหรับค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
       2.3.4 ก าหนดวันเพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

ส านักวิจยั ก าหนดเวลาด าเนินการภายใน 15 วันนบัจาก
วันที่ประทับตราส่งคืน 
 

    2.4 ประชุมคณะกรรมการพจิารณาโครงการวิจัย
ร่วมกัน 

ส านักวิจยั  

    2.5 เสนอโครงการที่ปรับแก้ตามข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส านักวิจยั ก าหนดเวลาปรับแกภ้ายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ส านักวิจัยแนบรายงานการประชุมส่งคืน 

3. กำรเซ็นสัญญำรบัทุน 
 

ส านักวิจยัและผู้รับทุน 1. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2  ฉบับ 
2. ข้อเสนอโครงการวิจยั 2 ฉบับ 
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ขั้นตอนกำรปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดเอกสำรและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. ส าเนาบัตรประชาชน  2 ฉบบั 
4. ใบเบิกเงินงวดที่ 1 

4. แจ้งกำรรับเงินทุน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเงินจะแจ้งให้ส านักวิจยัเพื่อแจ้งให้
นักวิจยัรับเงินที่ฝ่ายการเงิน 

 
2. ระบบกำรติดตำมโครงงำนวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจำกแหล่งทุนภำยใน  

ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่ก ากับกลไกการ
ติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
ขั้นตอนการติดตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนการวิจัย และเงื่อนไขการเบิกทุนการวิจัย 
รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการ
หลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดท ารายงานการวิจัย โดยก าหนดขั้นตอนการเบิกทุนการวิจัย 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลงานวิจัยตามระบบอย่างชัดเจน  

ขั้นตอนกำรปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดเอกสำรและระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 

1. การเบิกเงินงวดที่ 1 (50% ของงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ) หลังเซ็นสัญญา 

ส านักวิจยั 1. ใบเบิกเงิน งวดที่ 1 
2. บันทึกข้อความการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจยั 
3. โครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
4. รายงานการประชุมการพจิารณาขอ้เสนอ
โครงการวิจัย 
5. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั 
    2.1  งานวจิัยพื้นฐาน งานวจิัยและพฒันา  งานวจิัย
ประยุกต์  
     

นักวิจยั 1. รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ 1 ภายใน 3 เดือน (90 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ วจ.4) 
2. รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ 2  ภายใน 6 เดือน (180 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอโดย
วาจา (Oral Presentation) (แบบ วจ.5) 

    2.2 งานวิจยัสถาบัน งานวจิัยในชั้นเรียน นักวิจยั 1. รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ 1 ภายใน 2 เดือน (60 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ วจ.4) 
2. รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ 2  ภายใน 5 เดือน (150 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอโดย
วาจา (Oral Presentation)  (แบบ วจ.5) 

3. การเบิกเงินทุนงวดที่ 2 (25% ของงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ) เมื่อนักวจิัยด าเนินโครงการวิจยัคืบหน้าเกิน 50% 
ของแผนงาน 

ส านักวิจยัและ 
ฝ่ายการเงิน 

1. ใบเบิกเงิน งวดที่ 2 
2. บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดที่ 2 
3. รายงานความก้าวหน้าฯ 
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ขั้นตอนกำรปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดเอกสำรและระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 

4. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายงวดที่ 1 พร้อมรับรอง
ว่าจา่ยจริงทุกฉบับ 
5. สรุปค่าใช้จ่าย งวดที ่1 

4. พิจารณารายงานวิจยัฉบบัร่าง พร้อมทั้งเสนอรายนาม
คณะกรรมการประเมินรายงาน จ านวน 3 ท่าน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 ทา่น ต่อผู้อ านวยการ
ส านักวิจยั 

นักวิจยัและ 
ส านักวิจยั 

1. รายงานวิจยัฉบบัร่าง จ านวน 3 เล่ม 
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประวัติผลงาน 
และความเชี่ยวชาญ (แบบ วจ.6) 
3. แบบประเมินรายงานวิจยัฉบับรา่ง 

5. การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมิน 

นักวิจยัและ 
ส านักวิจยั 

สรุปผลการประเมิน 

6. การส่งรายงานวจิัยฉบับร่าง พร้อมเสนอรายนามผู้
วิจารณ์ผลงานวิจยัจ านวน 1 ท่านต่อส านักวิจยั 

นักวิจยัและ 
ส านักวิจยั 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประวัติผลงาน และ
ความเชี่ยวชาญ (แบบ วจ.7) 

7. การน าเสนอผลงานวิจยั  ส านักวิจยั 1. ใบเบิกเงินค่าตอบแทน 
2. จดหมายขอบคุณผู้วิจารณ์ 
3. เอกสารประกอบการจ่ายค่าตอบแทน 
4. แฟ้มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟัง 
5. เอกสารประกอบการน าเสนอของนักวิจัย 

8. การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ นักวิจยั 1. รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  5 ฉบับ 
2. ซีดี-รอม จ านวน 5 แผ่นมีไฟล ์PDF และ 1 
แผ่นมีไฟล์ word 

9. การเบิกเงินงวดสุดท้าย (25% ของงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ) เมื่อส่งรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

ส านักวิจยั 1. ใบเบิกเงิน งวดสุดท้าย 
2. บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดสุดท้ายและปิด
โครงการวิจัย 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายงวดที่ 2 และงวด
สุดท้าย พร้อมรับรองว่าจา่ยจริงทุกฉบับ 
4. สรุปค่าใช้จ่าย งวดที ่2 และงวดสุดท้าย 
5. ส าเนาปกรายงานวิจยั 

10. ด าเนินการขออนุญาตเผยแพร่งานวจิัยต่อผู้อ านวยการ
ส านักวิจยั 

นักวิจยั 1. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) หรือ 
วารสารวิชาการ 

 
3. ระบบกำรติดตำมโครงงำนวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจำกแหล่งทุนภำยนอก  

ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก เป็นระบบที่ก ากับกลไกการ
ติดตามโครงการวิจัยที่บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีเป็นผู้วิจัยโดยได้รับทุนจากแหล่ง
ภายนอกวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมโครงการวิจัยได้รับอนุมัติทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ก าหนดขั้นตอนสนับสนุนอ านวยความสะดวกด้านเอกสารในการเสนอหน่วยงานที่ให้ทุน 
ติดตามความก้าวหน้า และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดเอกสำรและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

1. การยื่นโครงการมาที่ส านักวิจัยเพื่อผ่านไปยัง
หน่วยงานท่ีให้ทุน 

นักวิจัยและส านักวิจัย 1. โครงการวิจัย 
2. บันทึกข้อความเพื่อลงนามโดย
อธิการบด ี
3. หนังสือมอบอ านาจลงนามใน
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
4. ค าสั่งสภาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี 
5. ใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
6. ใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชน 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
อธิการบด ี
8. ส าเนาทะเบยีนบ้านของอธิการบดี 
9. ส าเนาทะเบยีนบ้านของวิทยาลยั
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวด ี
10. หน้าสมุดบญัชีของมหาวิทยาลัย 
11. อื่น ๆ ตามที่แหล่งทุนระบ ุ

2. กรณีไม่ยื่นโครงการผ่านส านักวจิัย นักวิจัย ส าเนาโครงการและเลขท่ีสญัญาทีผ่่าน
การอนุมัต ิ

3. รายงานการสิ้นสุดของโครงการวิจัยมายัง
ส านักวิจัย 
 

นักวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือบันทึก
ข้อความรายงานการสิ้นสุด
โครงการวิจัย 
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4. ระบบกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์ 
 ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่ก ากับกลไก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดย
มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ส านักวิจัย 
- พิจารณาบทความงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ ท่ีนักวิจัยน าเสนอเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร ่

 

 หัวหน้าสาขาวิชา/คณบด ี

- พิจารณาบทความงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ ท่ีนักวิจัยน าเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
-  

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

 นักวิจัย 

- รายงานผลการเผยแพร่ ต่อส านกัวิจัย 

 

 นักวิจัย 
- เสนอบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่
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5. ระบบกำรยกย่องและประกำศเกียรติคุณผู้มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น  
 ระบบการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น เป็นระบบที่ก ากับ
กลไกเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีทั้งที่เป็น
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการท าวิจัย  การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยง
สู่การพัฒนาทางวิทยาการที่เหมาะสม  สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักวิจัย 

- ด าเนินโครงการและประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชา/สาขาวิชา 

-  

 หัวหน้าสาขาวิชา/คณบด ี

- พิจารณาผลงานของคณาจารย์ด้านงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ ดีเด่น น าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 

ส านักวิจัย 
- ประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคณุผู้

มีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคด์ีเด่น 

 

 คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 
-  พิจารณาผลงานของคณาจารย์ดา้นงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ดเีด่น 
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6. ระบบกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบ
ที่ก ากับกลไกเพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หัวหน้าสาขาวิชา 

- ติดตามและรวบรวมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 คณะกรรมการส่งเสริมวิจยั ระดับคณะวิชา/วิทยาลยั 
- พิจารณาคัดสรรและรวมรวมผลงานวิจัยที่จะเผยแพร่

เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  

นักวิจัย 
- จัดท าการสรุปสังเคราะห์งานวิจยัที่จะน าไป    
 เผยแพร่ และตรวจสอบข้อมลู 

ส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 
- เสนอข่าว/ประชาสมัพันธ์

บทความผลงานวิจัย และ
พิจารณาแหล่งเผยแพร่ (สื่อ
อิเล็กทรอนิกส/์สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อ
วิทยุ) 

  

 

 

 

ส านักวิจัย 

- รวบรวมผลงานการสังเคราะห์
งานวิจัยตามทีค่ณะฯ ส่งมา และเก็บ

ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
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7. ระบบกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิจัยกับองค์กรภำยนอก  

ระบบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก เป็นระบบที่ก ากับกลไกความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกให้เกิดงานวิจัยที่มีการบูรณาการและเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั/ส านักวิจัย/คณะวิชา/สาขาวิชา/นักวิจัย 
- พิจารณาเครือข่ายที่จะเข้าร่วม หรอืพิจารณาหนังสือเชิญเข้าร่วม 

 ส านักวิจัย 

- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของความร่วมมือ 

 ส านักวิจัย 
-  ส่ ง ร่ า ง เ อ ก ส า ร ให้ อ ง ค์ ก ร

ภายนอก 

 ร่วมตรวจสอบ 

 

 ส านักวิจัย 

- ร่างเอกสารความร่วมมือ ส่งให้นิตกิรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั/ส านักวิจัย/คณะวิชา/สาขาวิชา/นักวิจัย 

- ท าสัญญาข้อตกลง 
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8. ระบบกำรคุ้มครองสิทธิ์งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  
 ระบบการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในสถาบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักวิจัยและมหาวิทยาลัย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั 

- วางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอจดลิขสิทธ์ 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

-  

 ส านักวิจัย 

- รวบรวมผลงานท่ีแล้วเสร็จเพื่อพิจารณาขอจดลิขสิทธ์ สิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม 

-  

ส านักวิจัย 

- ประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคณุ
ผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคด์ีเด่น 

 

 คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 
-  พิจารณาผลงานของคณาจารย์ดา้นงานวิจัย/งานสรา้งสรรค ์
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9. ระบบกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์บนพ้ืนฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น  

ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นระบบที่
ก ากับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพปัญหา
สังคมเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั 
- ก าหนดกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน        

ภูมิปัญญาหรือสภาพปญัญาสังคม 

 ส านักวิจัย/นักวิจัย 

- เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

 ส านักวิจัย 
-  พิจารณาโครงการที่เสนอขอทุน  

 ส านักวิจัย 

- ประกาศรับโครงการที่เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดฯ 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

 นักวิจัย 

- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์

 

 นักวิจัย 

- ท าสัญญารับทุน 

 

 ส านักวิจัย 

- ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย 
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10. ระบบกำรสนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ระบบการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นระบบที่ก ากับ
กลไกการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
งานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

งานวิจัย 

ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก 

 นักวิจัย 
รายงานผลส าเร็จของการด าเนินงาน

ต่อส านักวิจัย 

 นักวิจัย 
ขออนุญาตน าผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

 ส านักวิจัย 
พิจารณา 

 

อนุมัติ  
โดยแก้ไข 

 นักวิจัย 
เผยแพรไ่ปยังกลุม่เป้าหมายเพื่อ

รองรับการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย 

อนุมัติ ไม่แกไ้ข 

 คณะวิชา/ส านักวิจัย 
รับทราบผลการน างานวิจัยไปใช้

ประโยชน ์

 นักวิจัย 
กรณีด าเนินการวิจยัตาม TOR ของ

แหล่งทุน/องค์กร 

 นักวิจัย 
กรณียื่นเสนอขอทุนเอง 

 นักวิจัย 
รายงานผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานต่อสาขาวิชา/คณะวิชา 
ส านักวิจัย 

 นักวิจัย 
ขออนุญาตแหล่งทุนใน
การน าผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 
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11. ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 

ระบบการการจัดการความรู้ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการสนับสนุนการน าความรู้จากงานวิจัย 
กระบวนการงานวิจัย และการใช้สถิติในการวิจัย เพื่อให้เกิดการการเรียนรู้ สนับสนุนให้น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติ
จริง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั 
ส ารวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเตมิ 

1. องค์ความรู้การเขียนโครงร่างการวิจัย   
2. องค์ความรู้การใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมลู    

 ส ำนักวิจัย/นักวิจัย 
- การแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู ้

 ส านักวิจัยและคณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- การสร้างและแสวงหาความรู้ ประสานงานในการเชิญนักวิชาการทีม่ี
ผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับการเขียน

โครงการวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู    

 ส านักวิจัย 

- การเข้าถึงความรู้ น าองค์ความรูเ้ข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส านักวิจัยและคณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 ส านักวิจัย 

- การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
 

 ส านักวิจัย/นักวิจัย 
- การเรียนรู้ สนับสนุนให้น าความรู้ไปใช้ปฏิบัตจิริง 
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ภำคผนวก ค 
แบบฟอร์มกำรยื่นขอทุนอุดหนุนกำรวิจัยและ 

แบบฟอร์มรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย 
แบบ วจ.1 

แบบกำรยื่นขอทุนอุดหนุนกำรวิจัย/Research Funding Request Form 
ประจ ำปีกำรศึกษำ/Academic Year  ......................... 

1. ชื่อโครงการ/Name of Research Project 
ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................. ................ 

 ภาษาอังกฤษ/English .......................................................................................................... ........... 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)/Head of Project and Co-Researcher  (if any) 
................................................................................. ........................................... 
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)/Project Advisor (if any)  

............................................................................................................................. ..................................... 
4. ประเภทการวิจัย/Type of Research 
     การวิจัยพื้นฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต์/Applied Research  
     การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 
     การวิจัยในชั้นเรียน/Classroom Research 
5. งบประมาณ/Research Budget ................................................................................................. ........ 
6. ระยะเวลาที่ใช้ท าวิจัย/Project Timeframe ....................... เดือน/months 
7. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 

7.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 
............................................................................................................................. .............. 

.........................................................................................................................................................  
         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 

7.2   คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department Office 
............................................................................................................................. .....................

............................................................................................................................. ..................... 
        ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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                                แบบ วจ.2 

ข้อเสนอโครงกำรวิจัย/Research Proposal 
เสนอต่อวิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี 

Submitted to Payap University 
ประจ ำปีกำรศึกษำ/Academic Year ............................... 

ชื่อโครงกำร/Name of Research Project 
ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................. .................. 

 ภาษาอังกฤษ/English .......................................................................................................... ........... 

ส่วน ก : ลักษณะโครงกำรวิจัย (The Nature of the Research Project)               

   โครงการวิจัยใหม่/New Project         

   โครงการวิจัยต่อเนื่อง/Continuing Project  

ส่วน  ข : องค์ประกอบในกำรจัดท ำโครงกำรวิจัย (Elements of the Research Project) 

1. ชื่อโครงการ/Name of the Research Project  
ภาษาไทย/Thai ...................................................................................... .................................. 
ภาษาอังกฤษ/English .................................................................................................. ............ 

2. ประเภทการวิจัย/Type of Research 
 การวิจัยพื้นฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต์/Applied Research  
 การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 
 การวิจัยในชั้นเรียน /Classroom Research 

3. สาขาวิชาที่ท าการวิจัย/Field of Study .............................................................................. ................. 
4. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย(ถ้ามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) 

(ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  สถานที่ท างาน โทรศัพท์รวมทั้งระบุ
สัดส่วนการท าวิจัยของแต่ละคน (%)/This section includes researchers’ names–last names, 
academic ranks, department and faculty/college, phone numbers, and division of 
responsibilities for each team member (%)) 

............................................................................................................... ...............................................................

............................................................................................................................. ................................... 
5. ค าส าคัญ/Keywords....................................................................................... ...................................... 
6. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย/Background and Rationale   
      .......................................................................... ........................................................................ ........... 



43 
 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of the Research Project 

............................................................................ ................................................................................... 
8. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)/Hypotheses of the Research Project (if any) 

.................................................................................. ............................................................................. 
9. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/Concepts, Theories, and Related Literature 

............................................................................................................ ............................................. 
10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/Expected Benefits from Research Project 

............................................................... ................................................................................................  
11.นิยามศัพท์เฉพาะ/Definition of Terms 

............................................................................................................................. .................................. 
12.กรอบแนวความคิดของการวิจัย/Conceptual Framework 

........................................................................................................ ....................................................... 
13.ระเบียบวิธีวิจัย/Research Methodology  

.......................................................................................... ..................................................................... 
14.ขอบเขตของการวิจัย/Scope of Research 

........................................................................................................... .................................................... 
15. สถานที่ท าการทดลองและ/หรือเก็บข้อมูล/Research Location and/or Location of Data 

Collection       
............................................................................................................................. .................................. 

16.ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการ/Duration of Project and Anticipated 
Project Schedule .................................................................................... ...................... 

17.งบประมาณ/Research Budget ............................................................................................... ............ 
18.เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................. 
19.เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด (Indicators) .............................................................. 
20.ผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................................... 
21.บรรณานุกรม/Bibliography........................................................................................................... 
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ส่วน  ค : ประวัติผู้ด ำเนินกำรวิจัย (Curriculum Vitae of the Researcher) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
Name in Thai: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
      Name in English: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน/Current Position 
3. สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์   

(e-mail)/Address, phone number, fax, and e-mail 
4. ประวัติการศึกษา/Educational Background 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา ) ระบุสาขาวิชาการ/

Specialization (different from the degree of education) 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ให้ระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็น หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย)  
Experience in research administration both inside the country and outside the 
country (Indicate your status in each research project, i.e., you were the head 
of the project or the co-researcher of the project.) 
6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย/Head of Project: Name of Research 
Project  
6.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
ม า ก ก ว่ า  1  เ รื่ อ ง ) /Completed Research Project: Name of project, year of 
publication, publication, source of funding (can be more than one project) 
6.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท า
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
Ongoing Research Project: Name of project, source of funding, and the status 
of the research, indicating the percentage of project completed 
 

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
                                                  วันที/่Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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แบบ วจ.3 

แบบเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/Recommendation of Specialists  

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจำรณำโครงกำรวิจัย 
Contact information of specialists for research proposal evaluation 

1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 
3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้/Specialists’ contact information listed as follows: 

3.1 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ................................................................. .............................. 
สาขาความชี่ยวชาญ/Specialization..................................................................... ................... 
ที่อยู่/Address............................................................................. ............................................... 
E-mail.................................................................................................. ...................................... 
โทร/Phone Number.............................................................. .................................................. 

3.2 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name............................................................................ ...................... 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 
ที่อยู่/Address............................................................................... .............................................. 
E-mail ................................................................... ..................................................................... 
โทร/Phone Number ................................................................................... ............................ 

3.3 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ................................................................................................. 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization............................................................................... ........ 
ที่อยู่/Address ............................................................................................................................ 
E-mail ....................................................................................................... ................................. 
โทร/Phone Number ................................................................................................................ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 

   
      

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
                  วันที/่Date......เดือน/Month...............พ.ศ./Year......... 
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4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 4.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

............................................................................................................................. .................... 

.................................................................................................................................................  
 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
 
 
4.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

............................................................................................................................. .................... 

................................................................................................................................. ................ 

.................................................................................................................. ............................... 
 
         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.4 
        แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย คร้ังที่ 1 

Research Project Progress Report #1 
                                                       สัญญาเลขท่ี/Contract #........................... 

ชื่อโครงการ/Name of Research Project  
ภาษาไทย/Thai ........................................................................................................................  
ภาษาอังกฤษ/English .................................................................................................. ............ 

บทสรุปความกา้วหน้าของโครงการในรอบ/Project progress update for........................เดือน/months  
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่/Reporting for the period from (date)......................................ถึงวันที่/to 
(date)........................ 
1. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project................................................................…….. 
2. หน่วยงาน/Department....................................โทรศัพท์ภายใน/Office phone number................  

มือถือ/Mobile Phone...................................E-mail: ...................................................................... 
3. เริ่มท าวิจัยเมื่อ/Project Start  วันที่/Date ....... เดือน/Month ............. พ.ศ./Year ........ ถึงวันที่/to 

(Date) ....... เดือน/Month............... พ.ศ./Year ........ 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย/Details of progress made on research 

project 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of Research Project  
2. การด าเนินงานวิจัยที่เสนอไว้ในแผนด าเนินการวิจัย/Progress made on submitted research plan 
3. สรุปผลการด าเนินงาน (ผลการวิจัย) ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว/Summary of results achieved 
4. รายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการด าเนินงานที่ด าเนินการไปแล้วทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ/Additional details of items in research plan completed 
5. งานตามแผนด าเนินการที่จะต้องท าต่อไป (โดยสรุป)/Summary of work remaining in 

research plan 
6. ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)/Problems or obstacles met and 

method of resolving problems (if any) 
7. รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (โปรดระบุรายละเอียด)/Report of budget used 

(Please include detailed accounting.) 
 ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
วันที่/Date..........เดือน/Month............. พ.ศ./Year............. 
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5. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 5.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

............................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................... 
 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
 
 
5.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

.................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................... 

........................................................................................................................................ ......... 
 
         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.5 
        แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย คร้ังที่ 2 

Research Project Progress Report #2 
สัญญาเลขท่ี/Contract # ………… 

 

ชื่อโครงการ/Name of Research Project  
ภาษาไทย/Thai ........................................................................................................................  
ภาษาอังกฤษ/English .................................................................................................. ............ 

บทสรุปความก้าวหน้าของโครงการในรอบ/Project progress update for........................เดือน/months  
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่/Reporting for the period from (date)..........................................ถึงวันที่/to 
(date)............................ 
1. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project..........................................................…….. 
2. หน่วยงาน/Department................................โทรศัพท์ภายใน/Office phone number.......................  

มือถือ/Mobile Phone...................................E-mail: ...................................................................... 
3. เริ่มท าวิจัยเมื่อ/Project Start  วันที่/Date ....... เดือน/Month ............. พ.ศ./Year ........ ถึงวันที่/to    

(Date) ....... เดือน/Month............... พ.ศ./Year ........ 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย/Details of progress made on research 

project 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of Research Project  
2. การด าเนินงานวิจัยที่เสนอไว้ในแผนด าเนนิการวิจยั/Progress made on submitted research plan 
3. สรุปผลการด าเนินงาน (ผลการวิจัย) ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว/Summary of results achieved 
4.  รายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการด าเนินงานที่ด าเนินการไปแล้วทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ/Additional details of items in research plan completed 
5. งานตามแผนด าเนินการที่จะต้องท าต่อไป (โดยสรุป)/Summary of work remaining in 

research plan 
6. ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)/Problems or obstacles met and 

method of resolving problems (if any) 
7. รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (โปรดระบุรายละเอียด)/Report of budget used 

(Please include detailed accounting.) 
 ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
วันที่/Date..........เดือน/Month............. พ.ศ./Year............. 
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5. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 5.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

...................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................. .................... 
 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
 
 
5.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

.................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................... 

............................................................................................................................. .................... 
 
         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.6 
แบบเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/Recommendation of Specialists  

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรำยงำนวิจัยฉบับร่ำง 
Contact Information of Specialists for the Draft of Research Report Evaluation 

 
1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project................................................................ ...... 
3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้/Specialists’ contact information listed as follows: 

3.1 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name .......................................................................... ..................... 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization..................................................................... ................... 
ที่อยู่/Address............................................................................. ............................................... 
E-mail.................................................................................................. ...................................... 
โทร/Phone Number......................................................................... ....................................... 

3.2 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name............................................................................ ...................... 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization..................................................................... ................... 
ที่อยู่/Address............................................................................... .............................................. 
E-mail ...................................................................................................... .................................. 
โทร/Phone Number ................................................................................... ............................ 

3.3 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ......................................................................... ........................ 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization............................................................................... ........ 
ที่อยู่/Address ......................................................................................... ................................... 
E-mail ....................................................................................................... ................................. 
โทร/Phone Number ................................................................. ............................................... 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 

   
      

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
                                                  วันที/่Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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แบบ วจ.7 
 

แบบเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/Recommendation of Specialists  

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิจำรณ์ผลงำนวิจัย 
Contact Information of Specialists for the Research Report Review 

 

1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 
3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้/Specialists’ contact information listed as follows: 

     ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ............................................................................................... 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization..................................................................... ................... 
ที่อยู่/Address............................................................................. ............................................... 
E-mail.................................................................................................. ...................................... 
โทร/Phone Number................................................................................................................ 

        
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 

   
      

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
                                                  วันที/่Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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บทคัดย่อภำษำไทย 
 

ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 
 

วัตถุประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิธีด าเนินการวิจัย……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลการวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าส าคัญ : ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

บทคัดย่อภำษำอังกฤษ/Abstract 
 

 
ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 
 

Objectives: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Research Methodology: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Major Findings: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Keywords:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
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กิตติกรรมประกำศ 
 

 
 รายงานการวิจัยเรื่อง.............................................................ส าเร็จได้  เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้
กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ค าปรึกษาแนะน า  ความคิดเห็นและก าลังใจ 
 ขอขอบพระคุณ...........................................................................ผู้วิจารณ์งานวิจัย  
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ.....................................................................คณะกรรมการประเมินงานวิจัย
ฉบับ(ร่าง) 

ขอขอบพระคุณ.........................................................................ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 

ขอขอบพระคุณ.......................................................ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม/ 
ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้รายงานการวิจัยของผู้วิจัยส าเร็จลุล่วง 

ท้ายสุดนี้  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ..........................................................ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน  กระตุ้น
เตือน และเป็นก าลังใจตลอดมาให้ผู้เขียนจัดท ารายงานการวิจัยในครั้งนี้ 

 
      ลงชื่อ..................................................... 
           วันที่.......... เดือน..................พ.ศ........  
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สำรบัญ  
           หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย         (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         (ง) 
กิตตกิรรมประกาศ         (ช)  
ค าน า           (ซ) 
สารบัญ           (ฌ) 
สารบัญตาราง          (ฎ) 
สารบัญภาพ          (ฏ) 
สัญญลักษณ์และค าย่อ         (ฐ) 
บทที ่1//..............        1 
 1.//................         1 
 2.//....................         2 
 3.//....................         3 
บทที ่2//......................        4 
 1.//.....................         4 

 2.//.....................         7 
 3.//.....................         9 
 4.//……………..         12               
บทที ่3//...........................        13 
 1.//......................        13 
2.//........................        28 
3.//........................        31  
บทที ่4//..............................       35 
 1.//............................        35 
 2.//.............................        42 
 3.//.................................        48 
บทที ่5//..............................       55 
1.//............................        56 
 2.//.............................        58 
บรรณานุกรม         60 
ภาคผนวก 
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  ภาคผนวก  ก        70 
  ภาคผนวก  ข        85 
  ภาคผนวก  ค        90 
ประวัตินักวิจัย         100 
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สำรบัญตำรำง 
 

     ตำรำง          หน้า 
3.1//.................         30 
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ประวัตินักวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน 
3. สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) 
4. ประวัติการศึกษา 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
6.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 
1 เรื่อง) 
6.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท า
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
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ภำคผนวก ง 
หลักกำรเลือกรูปแบบกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 

 
รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นสากล หรือนิยมใช้กันทั่วไป  โดยทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องเลือก

รูปแบบในสาขาวิชาของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งเล่ม  
      1) APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่
เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ 
       2) AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่
นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางชีววิทยา 

3) Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้ใน
การลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก 

4) MLA (Modern Language Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่
นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร์ 

5) Turabian เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับ
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 
          6) Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
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